
Árlista iparjogvédelmi szolgáltatásokhoz
Árlista érvényessége: 2019. januÁr 1. napjÁtól

Feladat megnevezése lista szerinti ár

innovációs projektek generálása, a projektek szakmai, munka- és költségtervének 
elkészítésével (kutatás-fejlesztési tanúsítási eljáráshoz, pályázat előkészítéséhez)

150 000 Ft/db

Kutatás-fejlesztési tanúsítási eljárás lebonyolítása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal előtt 250 000 Ft/db

innovációs projekt nyilvántartási dokumentációjának összeállítása  
(az innovációs projekt végrehajtásának dokumentálása céljából a NAV ellenőrzések  
és/vagy a pályázati elszámolások hatékony lebonyolításához)

300 000 Ft/db

Know-how dokumentáció összeállítása  
(innovációs folyamat lezáráshoz, szerzői jogi műpéldányok letétbe helyezéséhez)

250 000 Ft/db

szellemi termék értékbecslése a piaci érték meghatározásához (szellemi termék 
aktiválásának, értékesítésének előkészítése, könyv szerinti értékének alátámasztása céljából)

350 000 Ft/db

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek számviteli nyilvántartásának  
célszerű alakításával kapcsolatos számviteli tanácsadás

25 000 Ft/óra

Kutatás-fejlesztési tevékenységhez adókedvezmények igénybevételével  
összefüggő tanácsadás

25 000 Ft/óra

szellemi termékek kezelésére vonatkozó szabályzatok elkészítése 250 000 Ft/db

Szabadalomkutatás kutatás-fejlesztési projekt előkészítéséhez, megalapozásához  
(közelálló megoldások feltárása, újdonságvizsgálat)

100 000–250.000 Ft/db

Szerzői jogi műpéldányok letétbe helyezése 30 000 Ft/db

iparjogvédelmi bejelentések elkészítése, egyedi felmérés szerint:
  • védjegy és formatervezési minta bejelentés,
  • használati minta bejelentés, 
  • szabadalmi bejelentés

50 000 Ft/db
300 000 Ft/db
650 000 Ft/db

Innovációs menedzsment folyamathoz szükséges vállalaton belüli szerződések elkészítése 
(munkavállalókkal, megbízási és vállalkozási jogviszonyban állókkal)

150 000 Ft/db

Szellemi termékek átruházásával és használatba adásával kapcsolatos szerzői jogi, 
iparjogvédelmi szerződések elkészítése (átruházási szerződések, licencszerződések, stb.)

250 000 Ft/db

Innovációs menedzsment, ipar- és szerzői jogvédelmi, számviteli és pénzügyi tanácsadás a 
saját tevékenység körében végzett innovációs és kutatás-fejlesztési projektekkel kapcsolatban

25 000 Ft/óra

Megjegyzés: 

• az árlista szerinti árak irányárak, amelyek az adott feladat tartalma szerint változhatnak. 

• Az árak nettó módon értendők, ezért nem tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét.

• Az árak nem tartalmazzák az eljárási és a hatósági díjakat, a feladatba bevont külső közreműködők költségét.
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